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Profil: 1DIN DVD receiver

V poslednej dobe zvykneme 
recenzovať aj tzv. „no name“ 
produkty, pretože častokrát do-
sahujú rovnaké (alebo aj lepšie) 
výsledky ako tie „značkové“, 
pričom ceny sú o hodne niž-
šie. Dnes predstavený prístroj 
je zaujímavý produkt za super 
cenu.

Trošku divoké meno, avšak stačilo 
prístroj zapnúť a všetky predsudky 
išli bokom. Keby mali renomova-
né značky tak kvalitný obraz ako 
tento číňanec, písali by o tom v PR 
článkoch neustále. Už minule som 
poukazoval na neuveriteľne kvalit-
né displeje v „čínskych zázrakoch“ 
a teraz to musím zopakovať. Perfektný 
obraz! Ostrý, jasný, aj najmenšie titulky 
perfektne čitateľné. Používam Alpine, 
ale neviem, neviem, či by 709-tka nezís-
kala za obraz o bod viac! 7“ dotykový 
displej je výklopný a nastaviteľný nielen 
klasicky – vertikálne, ale ho môžete (a to motoricky!) na-
táčať aj do strán, o 18° doprava a 18° doľava. Pozorovací 
uhol je pritom perfektný, aj keď ho máte nastavený na 
stred. Čo sa týka displeja – jedna velikánska pochvala!

Výbava je tiež viac ako dostatočná. Prístroj číta 
MP3, WMA, JPEG, MPEG4 (DivX) a samozrejme, 
klasické DVD disky. Pohľad na zadnú stenu jasne 
naznačuje, že pripojíte čokoľvek. 4x RCA výstupy 
(2V predné a zadné repro), 2 kompletná AV výstupy 
pre dva samostatné monitory, jeden kompletný AV 
vstup, vstup pre cúvaciu kameru, vstup pre parko-
vacie senzory. Optický digitálny výstup (DTS ide 
iba cez neho, dekóder 709-tka neobsahuje). K prí-
stroju je pribalené kartové diaľkové ovládanie. Po 
odobratí predného panelu, sa dostanete ku šachte 
na SD/MMC kartu. Tuner je vybavený RDS a má 
priemerný príjem.

TV a BlueTooTh
Pri ázijskej produkcii si už pomaly zvy-
káme na to, že jeden prístroj obsahuje 
skutočne všetko a do bodky napĺňa 
skratku AIO „all-in-one“. 709-tka má 
plne funkčný TV tuner, stačí pripojiť 
TV anténu a ladíte. Má zabudovaný 
Bluetooth a po prvýkrát som sa jed-
noducho spároval a telefonoval. Ab-
solútne žiadna komplikácia, ako sa mi 
to často stáva pri značkových rádiách. 
Môžete síce využiť iba základné fun-
kcie (prijať/ zložiť/ priamo vytočiť/ 
volať posledné číslo), ale všetko je 
100% funkčné. 

DVD a DiVX
Prístroj číta aj MP3-jky z DVD-R diskov, zobrazovanie 
folderov je výborné, trošku ťažšia je manipulácia, keď 

chcete foldery preskakovať (musíte z neho 
najprv vyjsť). Zobrazí vám však aj ob-
rázky albumov „Album Art“ ak ho na 
disku máte. Podpora DivX je tradične 
vynikajúca a 709-tka opäť prekonala re-
kord – načítala do dnešného dňa najviac 
rôzne kódovaných DivX súborov, ktoré 
na disku mám (ten je naviac zo dňa na deň 
stále viac doškriabaný!). Z dôvodu testu 
spoľahlivosti nechávam jeden DivX disk 
hrať non stop 24 hodín a často prístroje 
„zamrznú“, a to aj tie značkové. 709-tka 
hrala bez problémov. Toľko ku prípadnej 
spoľahlivosti.

ZáVer
La-Ax HID 709OT má síce trochu 
divné meno, ale jeho prednosti za-
tienia akúkoľvek nedôveru voči pô-
vodu. Vynikajúca výbava, funkčnosť, 
premyslené a pomerne jednoduché 
ovládanie pomocou ikon na displeji. 
Výborná podpora DivX, zabudova-
ný TV tuner a Bluetooth modul. 
A to všetko za neskutočnú cenu: 
20 990 korún. Niekedy proste treba 
prehodnotiť svoje rasové postoje. 
709-tka za ten pokus určite stojí. 

Miroslav Moncoľ

La-ax HID709 OT

„Výborná podpora diVX, 
zabudoVaný TV Tuner a blueTooTh 
Modul, perfektná cena. na značku 

nepozerajTe, VšimniTe si radšej 
špičkovú kvalitu obrazu!“.

La-ax HID 709 OT

Cena 20 990 Sk
Príjem (max. 20 bodov) 10
Výbava DVD (max. 10 bodov) 7
Zvuk CD (max. 30 bodov) 19
Výbava (max. 30 bodov) 26
Obsluha (max. 10 bodov) 7
Spolu (max. 100 bodov) 69

+
cena, obraz, Bluetooth, TV 
tuner, DivX, SD/MMC slot, 
natáčanie displeja do strán

- ťažké zadávanie ENTER z pred-
ného panelu

standard • stredná trieda • vyššia trieda • high-end

La-Ax CL-7808
DVD prehrávač so 7“ LCD do stredovej opierky
7“ TFT displej, uhol natočenia 350 ,̊ audio a video 
vstup/výstup, FM vysielač pre jednoduché naladenie 
zvuku cez autorádio, vstavané reproduktory, podpo-
ruje USB prepojenie, MMC/MS/SD karty, prehráva 
DVD, VCD, MP3, CD-R/RW, MP4, inštalácia vhodná 
na stredovú opierku v automobile, ktorej šírka je 
15,5 až 21 cm.
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La-Ax DM4318BT
1DIN DVD autorádio s 4,3“ LCD, TV tunerom, 
Bluetooth 
Prehráva: DVD-R/RW, VCD, CD, CD-R/RW, JPG, 
DivX. Motorizovaný a odnímateľný panel, Blueto-
oth (prichádzajúce tel.číslo sa zobrazí na monitore, 
tel. číslo vytáčate priamo z dotykovej obrazovky!), 
4.3” TFT LCD displej, grafické užívateľské menu, 
dotyková obrazovka, USB slot, AM/FM tuner s RDS, 
TV tuner, 4×60 watt MOSFET zosilňovač, ekvalizér 
(Pop/Rock/Classic/Jazz), 1× video vstup, 2× audio 
vstup, 1× video výstup, RCA výstupy (front/rear/sub), 
1x anténny vstup, podporuje titulky vo viacerých ja-
zykoch a prezeranie obrázkov, elektronický a me-
chanický anti-shock systém, automatická funkcia 
zadného videnia (ak je pripojená cúvacia kamera), 
diaľkový ovládač

La-Ax HSD-7062U 
Slnečná clona s DVD prehrávačom, 7“ LCD, 
vstupom pre USB a SD karty
7” displej 16:9 TFT LCD, rozlíšenie 480×3×234. 
Obsahuje: DVD prehrávač, FM vysielač,USB port, 
SD slot, funkcia zadného videnia (ak je pripojená 
cúvacia kamera), 2s pamäť proti otrasom, ERP elek-
tronická ochrana; prehráva: DVD, DVD Audio, DVD-
R/RW, HDVD, DIVX, MP3, MP4, CD-R/RW, VCD, Mul-
ti-jazykové menu, diaľkový ovládač, FM vysielač so 
14 frekvenciami; AV pripojenia: 1x videovstup, 1x 
videovýstup, vstavané reproduktory

9990 Sk

6700 Sk

11 800 Sk


